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Raktažodžiai: depresija, Zungo skalė, poveikio ir kontro-
linė grupė. 

SANTRAUKA

Fiziniai pratimai ir gera fizinė sveikata teigiamai veikia psi-
chikos sveikatą, nes fizinis aktyvumas yra teigiamų emocijų 
dalis. Įrodyta, kad reguliari fizinė veikla didina pasitikėjimą 
savimi, teikia laimėjimo jausmą,  todėl dažnai pagerėja bendra 
individo savijauta. Be padidėjusios savigarbos ir pasitikėjimo, 
fiziniai pratimai taip pat suteikia pozityvų požiūrį į ateitį. 
Tyrime dalyvavo 23 (11 poveikio ir 12 kontrolinėje grupėje) 
pacientai, sergantys vidutinio sunkumo depresija. Nustatyta, 
kad kineziterapija yra naudinga gydant sergančiuosius depre-
sija. Ji pakelia nuotaiką, mažina nerimą, skatina judėti, gerina 
fizinę sveikatą. Tyrimui pasitelkti fiziniai pratimai. Pacientai  
kineziterapijos naudą psichoemocinei būsenai ir fizinei savi-
jautai vertino teigiamai. Teigiamas fizinių pratimų poveikis 
sergančiųjų depresija emocinei būsenai nustatytas ir poveikio 
grupę lyginant su kontroline grupe. Tai parodė sumažėję po-
veikio grupės pacientų depresijos balai.

ĮVADAS

Depresija – vienas iš dažniausiai diagnozuojamų psichikos 
sutrikimų. Sergamumas depresija Lietuvoje didėja, todėl de-
presija buvo ir lieka aktualia problema. Depresijos priežastys 
nėra aiškios. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) teigia, kad 
2020 m. depresija gali sudaryti 5,7 proc. visų ligų ir tapti vie-
na iš pagrindinių nedarbingumo priežasčių. Depresija keletą 
kartų per gyvenimą gali būti sirgę nuo 5–8 iki 20–30 proc. 
žmonių. 

Vienas iš pagrindinių šio sutrikimo požymių yra savižudiš-
kas elgesys. Apie 50 proc. depresija sergančių pacientų bent 
kartą gyvenime mėgina nusižudyti, apie 15 proc. nusižudo. 
Todėl gydant būtina įvertinti savižudybės riziką ir kitus rizikos 
veiksnius. 2/3 depresija sergančių pacientų nesigydo arba gydo-
si netinkamai. Depresijos epizodai (paūmėjimai) 50–80 proc. 
pacientų kartojasi, tada savižudybių rizika dar labiau išauga [1]. 
Depresijai gydyti dažnai siūlomas gydymas antidepresantais ir 
psichoterapija, tačiau paprastai to nepakanka. Dabartinis gydy-
mas dažnai yra nesėkmingas, ir kaip viena iš pagrindinių depre-
sijos gydymo nesėkmių nurodomas faktas, jog daugelis sveika-
tos priežiūros specialistų depresiją laiko tik biologiniu arba tik 
psichologiniu sutrikimu, dėl to ir pagalba teikiama vienpusiška. 
Psichikos sutrikimų turintiems asmenims svarbi fizinė veikla. 
Ji pripažįstama veiksminga fizinės ir psichosocialinės sveikatos 
gerinimo priemone, galinčia padėti žmonėms tiesiog gerai jaus-
tis, sumažinti depresijos atsiradimo riziką ir sušvelninti depre-
sijos simptomus. Vis daugiau pacientų domisi gydymu be vais-
tų. JAV atlikti tyrimai parodė, kad fizinis aktyvumas gali būti 
pagrindinis ginklas kovojant su depresija. Medikai tikina, jog 

fiziniai pratimai gali būti taip pat efektyvūs, kaip ir antidepre-
santai [2]. Dešimt mėnesių nuoseklių ir saikingų treniruočių 
gali sumažinti depresijos simptomus lygiai taip pat kaip ir anti-
depresantų vartojimas. Neretai fizinis aktyvumas minimas kaip 
vienas iš efektyviausių būdų (arba tiesiog kaip dalis terapijos), 
padedančių žmogui pajusti ne tik fizinį, bet ir psichinį komfor-
tą, kontroliuoti mintis. Judėjimas – geriausia įtampos mažini-
mo priemonė, nes iš judančių raumenų plintanti ritmiška, lėta 
nervinė pulsacija smegenų žievėje sukelia apsauginį slopinimą. 
Tai labai svarbu žmonėms, kurių nervų sistema pervargusi, nu-
alinta, nes tada vyksta gilesni fiziologiniai procesai, palaikantys 
dvasios pusiausvyrą. Fizinis aktyvumas suteikia žmogui naujų 
jėgų, energijos, optimizmo. Dirbančiuose raumenyse kylantis 
ritmas gali sureguliuoti pakilusį arterinį kraujospūdį ar padaž-
nėjusį širdies plakimą. Nustatyta, kad paprasčiausias ėjimas ge-
rokai sušvelnina depresiją. Depresija sergantys žmonės tiesiog 
vaikščiodami tampa visuomeniškesni, atsikrato minčių apie 
savižudybę, padidėja jų savivertė. Nuolatinis bėgiojimas, do-
zuotas krūvis sumažina psichomotorinę įtampą. Bėgimas kelia 
tonusą, pagerina atmintį, sustiprina dėmesį ir gebėjimą su-
telkti mintis [3]. Teigiamas fizinis poveikis ir atsipalaidavimas 
priklauso ir nuo asmens požiūrio į atliekamus pratimus. Jeigu 
pacientas mano, kad fiziniai pratimai – sunkus darbas, tokia 
veikla tik didins depresijos požymius. Fizinė veikla turi būti 
maloni ir nekelti papildomos įtampos [4]. Kiekvienam pacien-
tui gydymas parenkamas individualiai. Dažniausiai naudojami 
kineziterapijos  metodai: masažas ir fiziniai pratimai, šokio ir 
muzikos,  juoko ir jogos terapija [ 5–7].

Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijos poveikį sergan-
čiųjų depresija emocinei būsenai.

Tyrimo  uždaviniai: 
1. Įvertinti fizinių pratimų efektyvumą sergančiųjų depre-

sija emocinei būsenai prieš ir po kineziterapijos procedūrų. 
2. Ištirti  fizinių pratimų efektyvumą psichikos būsenai 

priklausomai nuo paciento amžiaus, ligos trukmės ir užsiėmi-
mo sportu.

3. Palyginti depresijos simptomų kaitą poveikio ir kontro-
linės grupės asmenims.

Tyrimo medžiaga ir metodas

Tyrimas buvo vykdomas 2014 metų gegužės mėnesį fizinės 
medicinos ir reabilitacijos bei psichosomatiniuose skyriuo-
se. Tyrimo dalyvių pasirinkimui taikyti šie atrankos kriterijai:  
1. gydėsi X ligoninės psichiatrijos skyriuose; 2. visiems buvo 
diagnozuota vidutinio sunkumo depresija; 3. savo noru sutiko 
dalyvauti moksliniame tyrime. Atliekant tyrimą buvo laikomasi 
etikos principų: tik gavus raštišką Panevėžio kolegijos Biomedi-
cinos mokslų katedros leidimą atlikti tyrimą, buvo kreiptasi į X 
ligoninės administraciją dėl sutikimo atlikti tyrimą. Gautas raš-
tiškas ligoninės vyriausiojo gydytojo, skyrių vedėjų, vyriausiųjų 

Kineziterapijos poveikis sergančiųjų depresija 
emocinei būsenai

¹Liucija Ramunė Palinauskienė, ²Aivaras Venslovas
¹Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų katedra

²Karaliaus Mindaugo husarų batalionas
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slaugytojų sutikimas atlikti apklausą ir mokslinį stebėjimą, taip 
pat raštiškas tiriamųjų sutikimas dalyvauti tyrime. Dalyviams 
buvo paaiškintas tyrimo tikslas, eiga. Tyrimo instrumentas an-
ketinė apklausa buvo sudarytas iš 32 klausimų: 25 uždaro ir 7 
atviro tipo. Tačiau straipsnyje pristatomas ir analizuojamas 
tik mokslinis stebėjimas. Mokslinis stebėjimas – tai  tyrimas, 
kuriam būdingas atsitiktinis dalyvių grupės paskirstymas į 
eksperimentinę ir kontrolinę grupes; nepriklausomas povei-
kio kintamasis (poveikio būdas), kuriuo galima paveikti eks-
perimentinę grupę – tam tikros rūšies stimulas (argumentas, 
priežastis); priklausomas kintamasis, kurį galima matuoti 
visose grupėse – atsakymas į šį stimulą (pasekmė, funkcija). 
Tyrimo imtis – 23 pacientai. Tyrimo dalyviai buvo suskirstyti 
į 2 grupes: poveikio grupę sudarė 11 pacientų (amžiaus vidur-
kis – 47,3 m.), kontrolinę – 12 (amžiaus vidurkis – 45,3 m.). 
Nepriklausomas poveikio kintamasis buvo 2 savaičių trukmės 
kineziterapijos programa, sudaryta iš fizinių pratimų. Progra-
moje aktyviai dalyvavo poveikio grupė. Kontrolinė grupė fi-
ziniuose užsiėmimuose nedalyvavo. Priklausomas kintamasis 
buvo tiriamųjų depresijos sunkumas, vertinamas balais pagal 
vieną populiariausių ir patikimiausių Zungo depresijos skalės 
rodiklių.  Šiam tyrimui pasirinkta Zungo depresijos skalė, kuri 
dažnai naudojama epidemiologiniuose tyrimuose. Geriausiai 
šios skalės tinkamumą apibūdina tokie rodikliai kaip tikslumas 
ir specifiškumas. Pirmasis jų rodo tikimybę, kad sergančio žmo-
gaus tyrimo duomenys patvirtina ligą. Diagnostikos metodo 
tikslumas tuo didesnis, kuo mažiau būna klaidingai neigiamų 
rezultatų, t. y. kuo rečiau nenustatoma liga, kai pacientas ser-
ga. Zungo skalės tikslumas yra 97 proc. Kitas rodiklis, apibū-
dinantis metodą, yra jo specifiškumas. Šis diagnostikos metodo 
tikslumo rodiklis reiškia, kad sveiko žmogaus tyrimo duomenys 
patvirtina, jog jis yra tikrai sveikas. Zungo skalės specifiškumas 
yra 83 proc. Vertinimo kriterijai susumavus rezultatus: mažiau 
kaip 30 balų – depresijos požymių nėra,  30–40 balų – lengva 
depresija, 41–50 balų – vidutinė depresija, 51–60 balų – sunki 
depresija, daugiau nei 60 balų – depresija labai sunki, reikia spe-
cialisto pagalbos [2].

Sergantieji vidutinio sunkumo depresija atsitiktinės atrankos 
būdu buvo suskirstyti į poveikio (n = 11) ir kontrolinę (n = 12) 
grupes. Poveikio grupė 2 savaites lankė grupinius fizinius už-
siėmimus, o kontrolinė jokiuose papildomuose užsiėmimuose 
nedalyvavo. Abi grupės buvo gydomos vaistais ir buvo atliekama 
psichoterapija. Poveikio ir kontrolinė grupės testuotos prieš pra-
dedant kineziterapijos programą ir jai pasibaigus.

1 pav. Mokslinio stebėjimo organizavimo schema

Rezultatai 
Poveikio grupės depresijos sunkumas po 2 savaičių fizinių 

užsiėmimų programos vertinant pagal Zungo skalę sumažėjo 
daugiau, beveik penktadaliu palyginti su kontroline, kurioje 
depresijos sunkumas sumažėjo 7 proc. (2 pav.).  

2 pav. Depresijos sunkumo pokytis tarp grupių

Analizuojant tyrimo dalyvių depresijos sunkumo pokytį pa-
gal amžių, respondentai buvo suskirstyti į 2 grupes: jaunesnius 
nei 40 metų (< 40 m.) ir vyresnius nei 40 metų (> 40 m.). 
Lyginant tiriamųjų Zungo skalės balus pagal amžių matyti, 
kad depresijos sunkumas labiau sumažėjo jaunesniems povei-
kio grupės pacientams (21 proc.) nei jaunesniems kontrolinės 
grupės pacientams (7 proc.). Vyresniems poveikio grupės pa-
cientams depresijos sunkumas sumažėjo labiau (15 proc.) nei 
vyresniems kontrolinės grupės pacientams (7 proc.). Jaunesnius 
ir vyresnius tiriamuosius grupėse lyginant tarpusavyje, matyti, 
kad poveikio grupės jaunesniems tiriamiesiems depresijos sun-
kumas sumažėjo labiau (21 proc.) nei vyresniems (15 proc.). 
Kontrolinės grupės jaunesniems ir vyresniems tiriamiesiems 
depresijos sunkumas sumažėjo vienodai (7 proc.) (3 pav.).

3 pav. Depresijos sunkumo pokytis tarp grupių pagal amžių

Tyrimo dalyviai pagal gydymosi stacionare kartų skaičių taip 
pat buvo suskirstyti į 2 grupes: besigydžiusius 5 ir mažiau kartų 
(< 5 k.) ir daugiau nei 5 kartus (> 5 k.). Lyginant poveikio grupę 
su kontroline grupe pagal gydymosi stacionare skaičių matyti, 
kad depresijos sunkumas labiau sumažėjo < 5 k. besigydžiusiems 
poveikio grupės pacientams nei < 5 k. besigydžiusiems 
kontrolinės grupės pacientams > 5 k. besigydžiusiems 
poveikio grupės tiriamiesiems depresijos sunkumas taip pat 
sumažėjo labiau nei > 5 k. besigydžiusiems kontrolinės grupės 
pacientams  < 5 k. ir > 5 k. besigydžiusius pacientus grupėse 
lyginant tarpusavyje matyti, kad < 5 k. besigydžiusiems 
poveikio grupės tiriamiesiems depresijos sunkumas sumažėjo 
labiau (18 proc.) nei besigydžiusiems > 5 k. Tačiau lyginant 
tiriamuosius kontrolinėje grupėje nustatyta, kad depresijos 
sunkumas labiau sumažėjo > 5 k. besigydžiusiems (10 proc.) 
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nei < 5 k. besigydžiusiems pacientams, priešingai nei poveikio 
grupėje (4 pav.).

Kontrolinė grupė

15%

5 k.

Poveikio grupė

10%

3%

18%

5 k.5 k. 5 k.

20%

15%

10%

5%

0%

4 pav. Depresijos sunkumo pokytis tarp grupių pagal gydymosi skaičių

Tiriamieji pagal tai, ar sportuoja namuose, buvo suskirstyti 
į 3 grupes: kurie sportuoja (taip), kurie sportuoja tik kartais 
(kartais) ir kurie visiškai namuose, nesportuoja (ne). Lyginant 
Zungo skalės balus pagal tai, ar tiriamieji sportuoja namuose, 
nustatyta, kad depresijos sunkumas labiau sumažėjo poveikio 
grupės pacientams, kurie sportuoja (19 proc.), nei kontroli-
nės grupės pacientams (7 proc.), kurie sportuoja namuose. 
Lyginant poveikio grupės pacientus, kurie namuose sportuoja 
kartais, su kontrolinės grupės pacientais, kurie taip pat spor-
tuoja kartais, nustatyta, kad depresijos sunkumas poveikio ir 
kontrolinėje grupėse sumažėjo beveik tiek pat (atitinkamai 15 
ir 14 proc.). Lyginant poveikio grupės pacientus, kurie na-
muose nesportuoja, su kontrolinės grupės nesportuojančiais 
pacientais, matyti, jog depresijos sunkumas akivaizdžiai la-
biau sumažėjo poveikio nei kontrolinėje grupėje (atitinkamai 
18 ir 3 proc.).    

Kontrolinė grupė

15%

Taip

Poveikio grupė

3%
7%

19%

Ne

25%

20%

15%

10%

5%

0%

18%

14%

Kartais Taip NeKartais

5 pav. Depresijos sunkumo pokytis tarp grupių pagal sportavimą 
namuose

Po 2 savaičių fizinių užsiėmimų 9 iš 11 poveikio grupės 
tiriamųjų teigė, jog kineziterapijos programa juos įkvėpė 
sportuoti savarankiškai, ir tik 2 pareiškė to nepageidaujantys. 
Tai rodo, kad taikyti fiziniai užsiėmimai yra įdomūs ir skatina 
fizinį aktyvumą.

Rezultatų aptarimas

Visi tyrime dalyvavę pacientai sirgo vidutinio sunkumo de-
presija. Gydėsi psichosomatiniame stacionare. Visiems buvo 
taikytas medikamentinis gydymas ir psichoterapija. Tyrimo 
metu atlikus poveikio grupei 2 savaičių fizinių pratimų kursą 
depresijos sunkumas sumažėjo 17 proc., palyginti su kontro-
line grupe, kurioje depresijos sunkumas sumažėjo 7 proc. Pa-
našūs rezultatai gauti ir kitų tyrėjų atliktuose tyrimuose [8]. 
Lyginant tiriamųjų Zungo skalės balus pagal amžių matyti, 
kad depresijos sunkumas labiau sumažėjo jaunesniems po-
veikio grupės pacientams nei jaunesniems kontrolinės grupės 

pacientams. Analizuojant rezultatus pagal gydymosi staciona-
re dažnumą poveikio grupėje tiek rečiau kaip 5 kartus besi-
gydžiusiųjų stacionare, tiek dažniau nei 5 kartus, depresijos 
rodikliai sumažėjo atitinkamai 18 ir 15 proc.  Kontrolinėje 
grupėje depresijos sunkumo rodikliai labiau sumažėjo daž-
niau nei  5 kartus besigydžiusiems pacientams, o rečiau nei 
5 kartus besigydžiusiems stacionare pacientams – 3 proc., 
priešingai nei poveikio grupėje. Fizinė sportinė veikla namuo-
se duoda teigiamų rezultatų gydant depresiją. Tai patvirtina 
gauti rezultatai: sportuojančių ir aktyviai gyvenančių poveikio 
grupės respondentų depresijos rodikliai pagal Zungo skalės 
rodmenis daug aukštesni nei kontrolinės grupės. Sergantie-
siems depresija yra būdinga liūdna nuotaika, pasyvumas, pa-
sitikėjimo savimi praradimas, kaltės jausmas, dėmesio kon-
centracijos sunkumai, prislopinti judesiai. Būtent todėl fizinis 
aktyvumas neretai yra minimas kaip vienas iš efektyviausių 
gydymo būdų, suteikiantis pacientui ne tik fizinį, bet ir psi-
chinį komfortą, pozityvų požiūrį į gyvenimą. 

Atliktas mokslinis stebėjimas apie kineziterapijos poveikį 
sergančiųjų depresija emocinei būsenai patvirtino nuostatas, 
kad  fizinė ir psichinė būsenos yra susijusios. Šis tyrimas pa-
rodė, kad sergant vidutinio sunkumo depresija, fizinė veikla 
pagerina fizinę būklę, pakelia nuotaiką ir  pasitikėjimą savimi. 

IŠVADOS

1.  Sergantiesiems vidutinio sunkumo depresija fiziniai prati-
mai mažina depresijos simptomus, pakelia nuotaiką.

2. Didesnis depresijos rodiklių gerėjimas kineziterapijos 
metu buvo stebimas atliekančių fizinius pratimus grupėje 
tarp jaunesnių ir nuolat sportuojančių asmenų, gydymosi 
stacionare trukmė esminės įtakos depresijos lygio mažėji-
mui neturėjo. 

3. Lyginant, kaip pakito depresijai  būdingi simptomai po-
veikio ir kontrolinės grupės asmenims, pastebėta, kad 
kontrolinės grupės tiriamiesiems šie požymiai sumažė-
jo nedaug, o poveikio grupėje depresijos požymiai labai 
sumažėjo, tai galėtų reikšti, kad kineziterapija teigiamai 
veikia tiriamųjų savijautą bei padeda mažinti būdingus 
depresijai simptomus.

KINEZITHERAPY IMPACT ON THE  
EMOTIONAL STATUS OF PATIENTS WITH 

DEPRESSION WITH DEPRESSION

Summary

Physical exercising and physical fitness has a positive im-
pact on health status because physical activity is a major ele-
ment of optimum health and positive emotions. Exercises are 
beneficial for psychological and emotional status of psychia-
tric patients.

The goal of the study: to evaluate impact of physical 
exercises on the emotional status of patients with depression. 
Study objectives: to assess the opinion of patients with depres-
sion on the kinezitherapy benefits for their psycho-emotional 
status and physical well-being; to assess the impact of kine-
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zitherapy on emotional status of patients with depression; to 
compare the impact of kinezitherapy on emotional status of 
patients with depression in the treatment and control group. 
Research methods: analysis of scientific literature, patients’ 
questionnaire survey, and the scientific observation. The study 
was performed in march-may month, 2014. Sample size: 23 
patients with moderate depression. Results of the study: Our 
study showed that kinezitherapy is beneficial for the treat-
ment of patients with depression. It enhances patient’s mood, 
motivates to move, and improves physical well-being. Physi-
cal exercises were employed. Patients with depression took a 
favorable view of kinezitherapy impact on psycho-emotional 
status and physical well-being. Positive impact on the emotio-
nal status of patients with depression was also confirmed by 
the comparison of treatment and control groups: depression 
scores were significantly lower in the treatment group compa-
red with control group.

Key words: depression, kinezitherapy, Zung scale, treat-
ment group, control group.
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Tarptautinis bendradarbiavimas

Iš kairės: Radiacinės saugos centro Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo 
skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Gatelytė, Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centro Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus 

vedėja Elena Ramelienė, grupės vadovas Richard Paynter iš Didžiosios Britani-
jos, TATENA atstovas Andrea Luciani, Vyriausias ekspertas iš Albanijos  Rustem 
Paci, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direkto-
rius Juozas Ruolia, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 

centro direktoriaus pavaduotojas Raimondas Natka

Svečiai iš Tarptautinės atominės energijos 
agentūros

2015 m. lapkričio 12 d. Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centre lankėsi užsienio ekspertai iš 
Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA): 
grupės vadovas Richard Paynter iš Didžiosios Britanijos, vy-
riausiasis ekspertas Rustem Paci iš Albanijos ir TATENA at-
stovas Andrea Luciani, kurie atvyko vertinti radiacinės saugos 
mokymo sistemą Lietuvoje. Užsienio ekspertus lydėjo Radi-
acinės saugos centro Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo 
skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Gatelytė.

Vizito metu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centro Kompetencijų ugdymo organizavimo 
skyriaus vedėja Elena Ramelienė pristatė vykdomą veiklą or-
ganizuojant radiacinės saugos mokymus.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centras radiacinės saugos mokymus vykdo Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje. Iš viso mokytis galima pagal 13 radiacinės saugos 
programų: 6 pradinio radiacinės saugos mokymo programos 
ir 7 periodinio radiacinės saugos mokymo programos. Pagal 
šias programas 2012 m. mokėsi 438 asmenys, 2013 m. – 329 
asmenys, 2014 m. – 291 asmuo.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro informacija
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Sveikatos priežiūros ir far-
macijos specialistų kompeten-
cijų centro direktoriaus pava-
duotojas Raimondas Natka 
pristatė pranešimą „Sveikatos 
priežiūros ir farmacijos spe-
cialistų kompetencijų centro 
veiklos pokyčiai“. Klausyto-
jai buvo informuoti, kad nuo 
2015 m. gegužės 1 d. buvęs 
Slaugos darbuotojų tobulini-
mosi ir specializacijos   centras  
vadinasi Sveikatos priežiūros 

ir farmacijos specialistų kompetencijų centru (sutrumpin-
tai – Kompetencijų centras). Pasikeitė ne vien pavadinimas. 
Kompetencijų centras yra Lietuvos  suaugusiųjų švietimo 
asociacijos narys. Kompetencijų centro Metodikų rengi-
mo ir kokybės užtikrinimo skyriaus specialistai organizuoja 
kitų organizacijų  tobulinimosi  programų derinimą, rengia 
naujas programas. Kompetencijų ugdymo organizavimo sky-
riaus specialistai organizuoja ugdymą pagal formaliojo ir ne-
formaliojo profesinio mokymo programas. Taip pat galima  
mokytis pagal privalomąsias pirmosios pagalbos ir higienos 
bei privalomąsias radiacinės saugos programas. Kompetenci-
jų centras siūlo iki 100 įvairiausių tobulinimosi programų. 
Įsteigti du nauji skyriai. Kompetencijų vertinimo skyriaus 
specialistai rengiasi vertinti sveikatos priežiūros specialistų 
kompetencijas. Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų 
ryšių skyriaus specialistai leidžia žurnalą „Slauga. Mokslas 
ir praktika“. Ieškoma  naujų tarptautinio bendradarbiavimo 
ryšių su kolegomis užsienyje (informaciją galima rasti www.
sskc.lt/bendradarbiavimas).

Lietuvos Respublikos svei-
katos apsaugos ministerijos 
Sveikatos išteklių priežiūros 
ir inovacijų valdymo depar-
tamento Sveikatos priežiūros 
žmogiškųjų išteklių valdymo 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Nijolė Bielinienė skaitė prane-
šimą „Sveikatos priežiūros spe-
cialistų profesinę veiklą regla-
mentuojantys teisės aktai, jų 
taikymo aktualijos“. 2015 m.  
Lietuvos sveikatos mokslų 
universitete pradėti rengti iš-
plėstinės praktikos slaugyto-
jai. Išplėstinė slaugos praktika 

įgyjama baigus medicinos gydytojus rengiančiame univer-
sitete Slaugos magistrantūros studijų programą ir išlaikius 
kvalifikacinį egzaminą. Išplėstinės praktikos slaugytojai turi 
teisę išrašyti receptus, išduoti asmens sveikatos pažymėjimus 

Konferencijos, seminarai

Loreta Gudelienė-Gudelevičienė
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Seminaro Panevėžyje atgarsiai

Spalio 27 dieną Respubliki-
nėje Panevėžio ligoninėje vyko 
Sveikatos priežiūros ir farma-
cijos specialistų kompetencijų 
centro ir Respublikinės Pane-
vėžio ligoninės organizuotas 
seminaras „Sveikatos priežiū-
ros įstaigų administravimo ak-
tualijos“. Į seminarą susirinko 
per 100 slaugytojų, slaugytojų-
administratorių iš aplinkinių 
asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų. Seminare dalyvavo 
sveikatos apsaugos ministro 
patarėja Dalia Guobužienė, 
kuri pristatė pagrindines slau-
gos politikos kryptis, padėkojo 
prisidėjusiesiems prie „Slaugos 

politikos gairių 2015–2025 metams“ kūrimo, atsakė į semi-
naro dalyvių klausimus. Respublikinės Panevėžio ligoninės 
direktoriaus pavaduotoja slaugai Jolanta Gertienė džiaugėsi 
kompetentingais pranešimais ir gausiu dalyvavusiųjų būriu.

Nepaprastai aktualų prane-
šimą „Fitoterapija krūtų vėžio 
profilaktikoje“ pristatė Svei-
katos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centro 
direktorius, Nacionalinio vėžio 
instituto medicinos biologas-fi-
toterapeutas Juozas Ruolia. Pra-
nešėjas pabrėžė, kad kiekviena 
moteris privalo apžiūrėti savo 
krūtis  ir sveikatos priežiūros 

specialistų pareiga – pamokyti, paskatinti tai daryti savo paci-
entes. Krūtų savityrą reikia pradėti jaunystėje ir tęsti visą gy-
venimą. Tirtis reikia ne rečiau kaip kartą per mėnesį, tą pačią 
dieną, geriausiai po menstruacijų (jei jų nėra, bet kurią dieną), 
kai krūtys būna neskausmingos ir minkštos. Stovint prieš vei-
drodį  reikia stebėti, ar:

• pakitęs krūties dydis ir forma;
• pakitusi, primenanti citrinos žievelę, oda;
• sustandėjusi visa krūtis;
• spenelis įtrauktas į krūties vidų;
• krūties spenelio sritis išberta, primenanti odos egzemą;
• apčiuopiami padidėję pažasties limfmazgiai.
Periodiškai reikia atlikti ir mamografiją, nes nedidelis maz-

gelis nesukelia jokių simptomų ir yra nepalpuojamas, neap-
čiuopiamas pirštais. Kuo ankstesnės stadijos krūties vėžys ap-
tinkamas, tuo geresni gydymo rezultatai. Pranešėjas atkreipė 
dėmesį, kad ir vyrai serga krūties vėžiu. Daugiau apie krūtų 
vėžį ir fitoterapiją krūtų vėžio profilaktikoje kviečiame  skai-
tyti www.ruolia.eu

Sveikatos apsaugos ministro patarėja 
Dalia Guobužienė

 Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centro 

direktorius Juozas Ruolia

Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centro  

direktoriaus pavaduotojas  
Raimondas Natka

Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministerijos Sveikatos  
išteklių priežiūros ir inovacijų 

valdymo departamento Sveikatos 
priežiūros žmogiškųjų išteklių  
valdymo skyriaus vyriausioji  
specialistė Nijolė Bielinienė
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(pažymas), atlikti asmens sveikatos būklės tikrinimą, ligų pro-
filaktiką. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymas įsigaliojo 2015 m. liepos 15 d.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tar-
nybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įstaigų vertinimo 
skyriaus vedėja Jolanta Sruogienė pristatė pranešimą „As-

mens sveikatos priežiūros įstaigų 
licencijavimo reikalavimai teikiant 
licencijuotas asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas“. Įmonės ir 
(ar) įstaigos gali teikti sveikatos 
priežiūros paslaugas tik gavusios 
asmens sveikatos priežiūros li-
cenciją. Licencija  turi būti paka-
binta klientui matomoje vietoje. 
Informacija apie išduotas ir (ar) 
patikslintas įstaigos asmens sveika-
tos priežiūros licencijas skelbiama 
Valstybinės akreditavimo sveika-
tos priežiūros veiklai tarnybos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos  
interneto svetainėje. Prieš gaunant 

paslaugas, būtina įsitikinti, ar įstaiga turi licenciją teikti jūsų 
pageidaujamas paslaugas.

Valstybinės akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tar-
nybos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Specialistų licen-
cijavimo skyriaus vedėja Au-
dra Knyvienė skaitė pranešimą 
„Sveikatos priežiūros licenci-
javimo aktualijos“. Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro nustatyta tvarka slau-
gytojai ir akušeriai turi tobulin-
ti savo profesinę kvalifikaciją.  
Slaugytojai turi žinoti, kad iki 
2018 m. sausio 1 d. leidžiama 

verstis specialiąja slaugos praktika be bendrosios slaugos prakti-
kos ar akušerijos praktikos licencijos. Nuo 2018 m. sausio 1 d.  
asmenys, turintys specialiąją licenciją, privalo įgyti bendrosios 
slaugos praktikos licenciją.

VšĮ  Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Infek-
cijų kontrolės tarnybos vedėja Ieva Kiselienė pristatė pranešimą 
„Medicininių atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės ak-
tai“. Medicininės atliekos (MA) – žmonių sveikatos priežiūros 
(gydymo, diagnostikos, reabilitacijos, slaugos, ligų prevenci-

Konferencijos, seminarai

jos, teismo medicinos ekspertizės) 
ir su jais susijusių mokslinių ty-
rimų atliekos. Medicinos atliekų 
surinkimą (rūšiavimą), pakavimą, 
ženklinimą, pradinį apdorojimą ir 
laikiną laikymą reglamentuoja hi-
gienos norma HN 66: 2013 „Me-
dicininių atliekų tvarkymo saugos 
reikalavimai“.

Sveikatos priežiūros ir farma-
cijos specialistų kompetencijų 
centro Kompetencijų ugdymo or-

ganizavimo skyriaus dėstytoja Beatričė Rudienė pristatė pra-
nešimą „Organizacinės kultūros puoselėjimas sveikatos prie-
žiūros įstaigoje – vadybos pagrindas“. Organizacinės kultūros 
fenomenas – neatsiejama sveikatos sistemos reformos dalis. 
Pacientas tampa pagrindiniu darbuotojo veiklos vertintoju, 

o aptarnavimo kultūra – varomą-
ja jėga kurti ir teikti kokybiškas 
paslaugas. Pranešimo tikslas – ge-
riau suprasti ryšius tarp sveikatos 
priežiūros įstaigos organizacinės 
kultūros ir įvairių vadybos aspek-
tų, kitaip sakant, geriau suprasti, 
kokią „žinutę“ darbuotojai siun-
čia pacientams apie aplinką, kurią 
kuria patys. Seminaro dalyviams 
ypač patiko pranešėjos demons-
truoti filmukai apie darbuotojo ir 
įstaigos  kultūros skirtumus.

Stendinį pranešimą „Teorijos ir praktikos integracijos gali-
mybė žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ parengė ir prista-
tė Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus 
vyr. specialistai Agnė Arlauskaitė, Žydrūnas  Lymantas, Mi-
chailas Aizenas bei skyriaus vedėja Loreta Gudelienė-Gudelevi-
čienė ir Kompetencijų vertinimo skyriaus specialistė Ela Mati-
jevičienė.  Nuo 2015 m. žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ 
yra Lietuvos mokslo periodikos asociacijos narys.  Dalis žur-
nale spausdintų straipsnių moksliniai (recenzuoti). Reikalavi-
mus moksliniams straipsniams galima rasti www.sskc/žurnalas 
„Slauga. Mokslas ir praktika“. Kita žurnalo dalis skirta svei-
katos priežiūros klinikinės praktikos specialistams. Šioje dalyje 
publikuojami mokomieji straipsniai, skelbimai, anotuojamos 
naujos knygos, dalijamasi gerąja slaugos praktika  ir kt. 

Pranešimus kviečiame skaityti www.sskc.lt/naudingos 
nuorodos.

Valstybinės akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 

Specialistų licencijavimo skyriaus 
vedėja Audra Knyvienė

 Sveikatos priežiūros ir farma-
cijos specialistų kompetencijų 
centro Kompetencijų ugdymo 

organizavimo skyriaus dėstytoja 
Beatričė Rudienė

VšĮ Respublikinės Vilniaus 
universitetinės ligoninės  

Infekcijų kontrolės tarnybos 
vedėja  Ieva Kiselienė

Valstybinės akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai  

tarnybos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Įstaigų 

vertinimo skyriaus vedėja 
Jolanta Sruogienė

Gerbiami sveikatos priežiūros specialistai ir visi šio žurnalo skaitytojai!
Kviečiame nepamiršti užsiprenumeruoti žurnalą  

„Slauga. Mokslas ir praktika“  
Tą galite padaryti visuose Lietuvos pašto skyriuose.

Indeksas 5105
Prenumeratos kaina:

	 12	mėn.	–	17,40	Eur	 3	mėn.	–			4,35	Eur
	 6	mėn.	–			8,70	Eur	 1	mėn.	–			1,45	Eur
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Vera Gerasimčik-Pulko
Anestezijos ir intensyviosioa terapijos slaugytojų draugija

Konferencijos „Slaugos mokslo ir praktikos  
aktualijos 2015“ akimirkos 

Po vasaros atostogų Lietuvos slaugytojai susirinko Vilniuje 
į Karolinos viešbučio konferencijos salę. Spalio 16 d. čia įvyko 
jau tradicine tapusi respublikinė mokslinė praktinė konferen-
cija „Slaugos mokslo ir praktios aktualijos 2015“.

Kasmetinę konferenciją, skirtą visų specialybių slaugyto-
jams, organizavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra, Lietuvos universite-
tinio išsilavinimo slaugytojų draugija, Anestezijos ir intensy-
viosios terapijos slaugytojų draugija, Sveikatos priežiūros ir 
farmacijos specialistų kompetencijų centras, Vilniaus univer-
siteto Medicinos fakulteto Slaugos studijų centras, VšĮ  Vil-
niaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos. 

Konferencijos dalyvius įžangine kalba pasveikino bei ren-
ginio svarbą akcentavo Vilniaus universiteto Medicinos fa-
kulteto Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedros vedėja prof. 
habil. dr. Danutė Kalibatienė. Profesorė konferencijos daly-
viams priminė, kokia slauga buvo ir kokia yra šiais laikais. Ji 
taip pat atkreipė dėmesį, kad slaugytojų visame pasaulyje vis 
labiau trūksta, todėl neišvengiamai susidursime su iššūkiais 
šioje sveikatos priežiūros sistemos grandyje.

Laima Maldžiūtė, tirdama bendruomenės slaugytojų pa-
sitenkinimą darbu slaugant ligonius namuose, atrado, kad 
miesto slaugytojai dažniau patiria stresą, jiems tenka atlikti 
daugiau darbų ne pagal savo kompetencijas negu rajono slau-
gytojams. Dauguma tirtų slaugytojų labiausiai yra nepaten-
kinti darbo užmokesčiu. Tačiau pastebėta, kad didėjant slau-
gytojų amžiui ir darbo stažui, didėja jų pasitenkinimas darbu.  

Ypatingo kolegų susidomėjimo sulaukė kolegų iš Klai-
pėdos pranešimas apie anestezijos ir intensyviosios terapijos 
slaugytojų išplėstinę praktiką. Andželika Zavackienė ir Lina 
Šakienė konferencijos dalyviams pristatė Anestezijos ir in-
tensyviosios terapijos slaugytojų medicinos normos projektą. 
Jame siūloma įrašyti naujas kompetencijas, kurias slaugytojai 
galėtų atlikti baigę magistro studijų (išplėstinės anestezijos ir 
intensyviosios terapijos slaugos praktikos) mokymo progra-
mą. Šis projektas sukėlė daug prieštaringų diskusijų, o tai įro-
do, kad prieš priimant sprendimą patvirtinti šį dokumentą 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje reikia 
susiburti į darbo grupę ir dar kartą viską atsakingai išnagrinė-
ti. Apie šį projektą plačiau rašoma šiame žurnalo numeryje. 

Labai džiaugiamės, kad šiame renginyje su savo stendu ir 
pranešimu dalyvavo mūsų draugai, partneriai ir šio renginio 
organizatorių komandos nariai iš Sveikatos priežiūros ir far-
macijos specialistų kompetencijų centro (toliau – Kompe-
tencijų centras). Lietuvos slaugytojai galėjo pabendrauti su 
šiais specialistais, kurie visą savo profesianalumą ir kūrybinį 
potencialą realizuoja tobulindami žurnalą „Slauga. Mokslas ir 
praktika“ bei Kompetencijų centro veiklą. Jų dėka slaugytojai 
gali tobulėti ir dalytis patirtimi. 

Kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir 

Pranešimą skaito Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų  
kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių  

skyriaus vedėja Loreta Gudelienė-Gudelevičienė

viešųjų ryšių skyriaus vedėja, žurnalo „Slauga. Mokslas ir prak-
tika“ redakcinės kolegijos pirmininkė Loreta Gudelienė-Gu-
delevičienė konferencijos dalyviams pristatė žurnalą „Slauga. 
Mokslas ir praktika“, leidžiamą nuo 1997 m. sausio 1 d. Nuo 
2015 m. šis žurnalas yra Lietuvos mokslo periodikos asocia-
cijos (LMPA) narys ir yra įtrauktas į Lietuvos mokslų akade-
mijos Vrublevskių bibliotekos Lietuvos mokslinių periodinių  
leidinių sąrašą.   

Konferencijoje buvo pristatyti pranešimai klinikinės mity-
bos, modernių tvarsčių, naujų stomos priežiūros priemonių 
ir hipertenzijos gydymo aktualijomis. Už šiuos pranešimus 
ir naujoves dėkojame gydytojai Astai Gališanskytei iš UAB 
„Fresenius Kabi Baltics“, Jurgitai Stankūnienei iš Vilniaus ko-
legijos Sveikatos priežiūros fakulteto ir UAB „Allium Upi“, 
dr. Dainiui Šimčikui iš Klaipėdos universitetinės ligoninės ir 
UAB „Medplast Baltic“, dr. Aušrai Marcijonienei iš VšĮ VUL 
Santariškių klinikų ir UAB „Berlin Chemie Menarini“. 

 Už suteiktą galimybę tobulėti bei semtis naujų žinių dė-
kojame ir antros konferencijos dalies lektoriams, Anestezijos 
ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugijos (AITSD) na-
rėms Elvyrai Jonkienei, Olgai Pavlovai, Onei Bartkienei ir Ire-
nai Radkevičienei. Iš jų pranešimų daugiau sužinojome apie 
anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų darbo speci-
fiką, darbo sudėtingumą ir mūsų nelengvo ir labai atsakingo 
darbo realijas. Labai džiaugiamės, kad kolegės sutiko pasida-
lyti patirtimi ir parašyti straipsnius, kuriuos galėsite skaityti 
kituose žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeriuose. 
Kai kuriuos konferencijos pranešimus taip pat galėsite rasti  
www.sskc.lt tinklalapyje skiltyje „Naudingos nuorodos“.

Visų organizatorių vardu dėkoju renginio rėmėjams už jų 
reikšmingą paramą bei ilgalaikį bendradarbiavimą. Esu labai 
dėkinga visai šio renginio organizatorių komandai už gerą dar-
bą, laiku įvykdytas užduotis, pagalbą ir nuolatinį palaikymą 
bei puikią nuotaiką. Dėkojame visiems konferencijos daly-
viams, kad dalyvaujate mūsų renginiuose ir domitės slaugos ir 
mokslo naujovėmis, tobulėjate kartu su mumis. 

Informaciją apie renginius galite rasti tinklalapyje  
www.laitsd.lt/renginiai. Norėdami dalyvauti konferencijoje ir 
skaityti pranešimą, rašykite mums el. paštu laitsd@gmail.com.
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Arvydas Šeškevičius
Lietuvos paliatyviosios medicinos draugija

Lietuvos paliatyviosios medicinos  
draugijai – 20 metų

Kaip ir kasmet ru-
deniniams lapams gels- 
tant, susirinkome į Pa- 
saulio paliatyviosios pa- 
galbos dienos minėji-
mą. Lietuvos paliaty-
viosios medicinos drau-
gija (toliau – LPMD) 
šiais metais mini 20 
metų jubiliejų. Tai jau-
nystės metai, bet dar 
ne brandos. Daug ko 
nepadarėme, bet drau-
gija ir nenumirė. Per 
tuos draugijos egzista-
vimo metus žengėme 

ne „šimtamečiais batais“, bet tų žingsnių reikėjo mirštančių 
ligonių skausmui ir nevilčiai malšinti bei saugoti jų orumą. 
Tai leidiniai, kvalifikacijos tobulinimo kursai, patvirtinti nauji 
draugijos įstatai, kasmetinės konferencijos, dalyvavimas Svei-
katos apsaugos ministerijos sprendimuose ir dar daug kitų 
veiklų, tokių kaip šiandieninis „Eiliuotas vilties kelias“. 

Paliatyviosios medicinos centro „Vita Digna“ vadovė Ire-
na Danielienė organizavo poeziją rašančių medikų konkursą, 
skatinantį atkreipti dėmesį į medikų patiriamus išgyvenimus, 
emocinę įtampą ir jų kūrybiškumą. Projektą paskatino Didžio-
sios Britanijos pavyzdys. Šioje šalyje panašus konkursas kasmet 
sulaukia vis didesnio susidomėjimo. Pirmąsias tris vietas lai-
mėjo Romainių tuberkuliozinės ligoninės, Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų gydytoja  
V. Bučinskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto stu-
dentė G. Liakaitė ir Vilniaus centro poliklinikos slaugytoja  
L. Baršauskienė. Pinigines premijas įteikė gydytoja poetė, kon-
kurso Didžiojoje Britanijoje nugalėtoja Gabrielė Gascoigne ir 
labdaros fondo „Tiltas Trust“ patikėtinė Wendy Howe, kuri 
globoja Lietuvos paliatyviosios medicinos draugiją.

Per 20 metų netekome dviejų valdybos narių: Vilniaus 
skausmo klinikos įkūrėjos, LPMD draugijos pirmininkės Ja-
nės Baublienės (2006) ir šiais metais Šiaulių ilgalaikio gydy-
mo ir geriatrijos centro vyr. gydytojo Jono Mikalausko. 

Nuo pat draugijos įkūrimo dienos iki šios dienos, t. y. 20 
metų, draugijos veikloje dalyvauja Marija Inesa Pomiškaitie-
nė, Irena Pavilonienė ir šių eilučių autorius. Kiti pasitraukė, 
nes buvo per sunku, kitiems – tapo neįdomu.

Konferencija „Aktualūs paliatyviosios pagalbos klausimai“ 
skirta slaugytojams, gydytojams, socialiniams darbuotojams, 
psichologams ir dvasiniams bei kitiems sveikatos priežiūros 
darbuotojams ir ligonius slaugantiems jų artimiesiems. Šiais 
metais Pasaulio sveikatos organizacijos Paliatyviosios pagal-
bos asociacija paskelbė šūkį „Paslėpti gyvenimai – paslėpti 
ligoniai“. Jie skiriami visų šalių vyriausybėms, kad atkreiptų 
dėmesį į pačius pažeidžiamiausius ligonius, didintų paslaugų 
įkainius, kad medikai turėtų galimybių teikti kokybiškas pas-
laugas. Šūkis taip pat skirtas ir biudžetą skirstantiems parla-
mentarams priminti, kad ir jie nėra amžini, nes yra pradžia ir 
pabaiga. Todėl privalu prisimini sergančiuosius nepagydomo-
mis ligomis. 

Fotografijos parodą „Palaiminti mažutėliai“ pristatė Lina 
Jakelė (Kauno slaugos ligoninė). Psichologė dr. Viktorija Gri-
galiūnienė (LSMU) kalbėjo apie psichologinę pagalbą palia-
tyviems pacientams. Apie bendravimo iššūkius pasakojo Vy-
tauto Didžiojo universiteto doc. Nijolė Liobikienė. Saugaus 
paciento padėties keitimo paslapčių mokė Jovita Demskytė 
(LSMU). Konferencijos dalyviai daug naujo išgirdo apie me-
dikų svarbą gydant ir slaugant pacientus gyvenimo pabaigoje, 
apie mitybos nepakankamumą ir kaip mažinti neigiamas jo 
pasekmes, apie tvarsčių reikšmę pragulų profilaktikai ir kt.

Visiems konferencijos dalyviams buvo padovanotos Palia-
tyviosios pagalbos į namus rekomendacijos (aut. A. Šeškevi-
čius), simbolinis laivelis (neskęstantis kasdienybėje) ir LPMD 
jubiliejinis ženkliukas. 

Pranešimą skaito Lietuvos paliatyviosios 
medicinos draugijos prezidentas  

prof. habil.  dr. Arvydas Šeškevičius

Mielos kolegės,
Jūs kasdien regite žmogaus kančią ir esate pasirengusios kiekvieną minutę paguodos žodžiu suteikti liūdinčiam viltį, o savo žiniomis 

gydote kūno negalias.
Negailėdamos dalijate savo laiką, energiją, dėmesį tiems, kuriems reikia Jūsų pagalbos. 
Tegu kasdienybės rūpesčiai, dienų rutina nenualina sielos, juk tas, kas duoda, dar daugiau gauna. Tegu su kaupu sugrįžta Jums paguodos 

žodžiai, meilus žvilgsnis, švelnus rankos prisilietimas. 
Tegu nepritrūksta Jums ištvermės, dvasinės energijos ir gebėjimų vykdyti tą misiją, kurią pasirinkote savo gyvenime. 
Gražaus jubiliejaus progą širdingai sveikiname 
Irmantą Grabauskienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Infekcinių ligų korpuso vaikų ftiziatrę pulmonologę
Iriną Ziuziną, VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės gydytoją 
Žaną Barkovskają, VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės skyriaus vyresniąją slaugytoją-slaugos administratorę 
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Andželika Zavackienė, Lina Šakienė
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,  

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos katedra 

Dėl anestezijos ir intensyviosios terapijos  
slaugytojo išplėstinės slaugos praktikos projekto

2014 m. sausio 10 d. susibūrė Klaipėdos miesto medici-
nos ir švietimo specialistų bei miesto savivaldybės atstovų 
Iniciatyvinė darbo grupė, kurią sudarė Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės asmens sveikatos priežiūros komisijos pirminin-
kė doc. dr. Natalja Istomina, vyriausiasis Klaipėdos krašto 
chirurgas prof. Artūras Razbadauskas, VšĮ Respublikinės 
Klaipėdos ligoninės direktorius Romaldas Sakalauskas, VšĮ 
Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduoto-
ja Andželika Zavackienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės 
gydytoja anesteziologė-reanimatologė Renata Paškevičiūtė, 
Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulte-
to dekanė Vida Staniulienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos 
Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos katedros vedėja, lektorė 
Daiva Narvilienė, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų 
fakulteto Slaugos katedros lektorė, anestezijos ir intensyvio-
sios terapijos slaugytoja Lina Šakienė, Klaipėdos valstybinės 
kolegijos Tęstinių studijų centro vadovė Daiva Uselienė. Ini-
ciatyvinė darbo grupė nuolatinių susitikimų metu analizavo 
Europos šalių (Švedijos, Norvegijos, Ispanijos, Italijos ir kt.) 
anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų kompetenci-
jas. Šiose šalyse mažos rizikos anestezija, kuruojant gydytojui 
anesteziologui-reanimatologui, yra patikėta anestezijos ir in-
tensyviosios terapijos slaugytojams. Pastebėta, kad Lietuvoje 
ši praktika netaikoma, nors slaugytojo profesijos statusas pa-
sikeitė. Šiuo metu anestezijos ir intensyviosios terapijos slau-
gytojas geba: analizuoti profesinius ir juridinius veiksnius, 
valdymo ir lyderiavimo teorijas bei demonstruoti jų pritai-
kymą anestezijos ir intensyviosios slaugos praktikoje; vertinti 
multisensorinių sutrikimų poveikį, kritiškas paciento būkles, 
interpretuoti diagnostinius monitoringo rezultatus, paaiškin-
ti jų reikšmę bei galimas pasekmes. Siekiant įgalinti Lietuvos 
anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojus atlikti ma-
žos rizikos anestezijas, 2014 m. gegužės 30 d. tuometiniam 
sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui Povilui Andriukaičiui 
buvo išsiųstas Iniciatyvinės darbo grupės parengtas projektas 
papildyti išplėstinėmis kompetencijomis Lietuvos medicinos 
normą MN 60:2011 „Anestezijos ir intensyviosios terapijos 
slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“. 

Nesulaukus atsakymo, 2015 m. vasario 10 d. Iniciatyvi-
nės darbo grupės atstovai išsiuntė pakartotiną laišką sveikatos 
apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei, kuriame prašė in-
formuoti, kokie sprendimai buvo priimti svarstant pateiktą 
projektą. Sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelie-
nė 2015 m. vasario 27 d. raštu informavo, kad buvo atlikta 
apklausa, siekiant išsiaiškinti suinteresuotų grupių nuostatas  
dėl siūlymų. Kadangi dėl minėtų slaugytojų funkcijų išplėti-
mo apklausos dalyvių (medicinos srities institucijų ir draugi-
jų) nuomonės išsiskyrė, Iniciatyvinės darbo grupės atstovai 
buvo pakviesti pasiruošti motyvuotai diskusijai.

2015 m. kovo 13 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje įvy-

kusiame pasitarime dalyvavo sveikatos apsaugos viceministrė 
Laimutė Vaidelienė, sveikatos apsaugos ministrės patarėja Da-
lia Guobužienė, švietimo ir mokslo viceministrė doc. dr. Na-
talja Istomina, Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiosios 
specialistės Odeta Vitkūnienė ir Nijolė Bielinienė, Lietuvos 
aukštojo mokslo įstaigų atstovai, Lietuvos anesteziologų-reani-
matologų draugijos prezidentė prof. Jūratė Šipylaitė, Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto Anesteziologijos ir reanima-
tologijos klinikos vadovas prof. Andrius Macas, Lietuvos gy-
dymo įstaigų įgalioti asmenys, Klaipėdos Iniciatyvinės darbo 
grupės narės Andželika Zavackienė ir Lina Šakienė, Aneste-
zijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugijos atstovai, 
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos nariai. Posėdžio 
metu buvo pabrėžtas slaugos mokslo vystymosi progresas ir 
vieningai pritarta, kad būtina plėsti slaugytojų kompetenci-
jas, sudarant jiems galimybę įgytas teorines žinias pritaikyti 
praktiškai. Vystantis slaugos mokslui Lietuvoje, slaugytojo 
profesinės kompetencijos nekinta jau daug metų, t. y. baigus 
papildomai dvejų metų magistrantūros studijas, slaugytojo 
kompetencijos išlieka tos pačios. Europos šalių patirtis atsklei-
dė, kad slaugytojo kompetencijos ir atsakomybė yra tiesiogiai 
susiję su įgyjamu išsilavinimu. Vykstant sveikatos priežiūros 
sistemos pokyčiams Lietuvoje, modernėjant ir sudėtingėjant 
sveikatos priežiūros sistemai, būtina plėsti anestezijos ir inten-
syviosios terapijos slaugytojų kompetencijas bei kelti slaugos 
prestižą. Tai būtų ir ekonominė nauda Lietuvos valstybei, nes 
būtų sutaupomos lėšos, kurios skiriamos gydytojų anestezio-
logų-reanimatologų paruošimui. 

Iniciatyvinės darbo grupės narės Andželika Zavackienė ir 
Lina Šakienė kartu su Lietuvos anesteziologų ir reanimatolo-
gų draugijos prezidente prof. Jūrate Šipylaite, Lietuvos anes-
teziologų ir reanimatologų draugijos moksliniu sekretoriumi 
prof. Andriumi Macu nuolat derino anestezijos ir intensyvio-
sios terapijos slaugytojų kompetencijas bei sprendė gydytojo 
ir slaugytojo atsakomybės klausimus.

2015 m. spalio 16 d. Lietuvos anesteziologų ir reanimato-
logų draugijos Taryba svarstė Iniciatyvinės darbo grupės siūlo-
mą projektą. Tarybos nariai vienareikšmiškai skatina slaugy-
tojų kompetencijų ir atsakomybės tobulinimą bei mano, kad 
sparčiai tobulėjant šiuolaikiniam slaugos mokslui ir praktikai, 
anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo kompetencijų 
plėtra yra labai svarbi saugios ir kokybiškos anestezijos ir inten-
syviosios terapijos vystymuisi. Slaugytojai tampa visaverčiais 
medikų komandos nariais, o ne pagalbiniais jų darbuotojais. 

2015 m. spalio 16 d. Vilniuje, respublikinėje konferencijo-
je „Šiuolaikinės medicinos iššūkiai ir jų praktiniai sprendimo 
būdai“ taip pat buvo pristatytas Iniciatyvinės darbo grupės 
projektas „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo 
išplėstinė slaugos praktika“.

Lietuvos anesteziologų ir reanimatologų draugijos taryba, 
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Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų drau-
gija, Lietuvos aukštojo mokslo institucijos nori nuosekliai ir ak-
tyviai dalyvauti šiame procese, t. y. nuo anestezijos ir intensyvio-
sios terapijos slaugytojus rengiančių studijų programų kūrimo ir 
tobulinimo iki įstatymų pakeitimų, tačiau būtina, kad Sveikatos 
apsaugos ministerijoje būtų sudaryta darbo grupė. 

2015 m. spalio 22 d. Iniciatyvinė darbo grupė išsiuntė 
raštą sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei su 
prašymu sudaryti Sveikatos apsaugos ministerijoje darbo gru-
pę anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo išplėstinės 
slaugos praktikos teisės aktams rengti. 

Tikimės, kad nuėjus sudėtingą ir ilgą kelią, anestezijos ir 
intensyviosios terapijos slaugytojo išplėstinės slaugos prakti-
kos projekto įgyvendinimas padės užtikrinti saugią ir kokybiš-
ką anestezijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimą bei 
įgalins slaugos profesijos prestižą Lietuvoje. Slaugytojai bus 
skatinami tobulinti savo kvalifikaciją, siekti aukštojo mokslo, 
tobulėti, nes kartu su naujomis žiniomis bus įgyjamos naujos 
atsakomybės ir kompetencijos. Kaip teigė švietimo ir moks-
lo viceministrė doc. dr. Natalja Istomina, klaipėdiečių darbo 
grupės iniciatyva buvo pasiektas labai reikšmingas pokytis 
slaugos ir švietimo srityse.

Slaugymo praktika  

Onė Bartkienė
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,  
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija

Pacientų po organų transplantacijos  
slaugos ypatumai reanimacijos ir  
intensyviosios terapijos skyriuje 

Organų transplantacija – vienas įspūdingiausių XX a. 
medicinos pasiekimų. Vis daugiau žmonių pasaulyje gyvena 
su svetimais inkstais, ragenomis, širdimis, plaučiais, kepeni-
mis ar kitais organais bei audiniais. Svetimo organo persodini-
mas – transplantacija – efektyviausias nefunkcionuojančio or-
gano nepakankamumo gydymo būdas, o dažnai ir vienintelė 
galimybė išsaugoti gyvybę. Lietuvoje mokslinė transplantacija 
pradėjo vystytis XX a. pradžioje. 

Persodinto organo likimas priklauso nuo daugelio priežas-
čių: donoro ir recipiento audinių dermės, jų amžiaus, reci-
piento reaktyvumo, donoro bei recipiento būklės, imunosu-
presinės terapijos ir kitų imunologinių bei neimunologinių 
veiksnių. 

Dvi svarbiausios, labai susijusios komplikacijos, kurios nu-
lemia transplantacijos baigtį, yra infekcijos ir transplantanto 
atmetimas. Optimalus gydymas po transplantacijos operaci-
jos susideda iš dviejų dalių:

• imunosupresinės būsenos skatinimas svetimo organo at-
metimui išvengti;

• antimikrobinis gydymas glaudžiai susijęs su individualia 
paciento imunosupresinio gydymo specifika.

Nepakankama imunosupresinė terapija kelia atmetimo 
pavojų, tačiau nuslopintas imuninis atsakas – didelė infekci-
jos ir navikų rizika. Ligoninės (klinikos) viduje pacientas gali 
užsikrėsti patogenais skyriuje arba palatoje, kur jis gydomas. 
Skyriaus viduje infekcijos gali plisti nuo užkrėsto patogenais 
vandens, oro, priemonių, personalo rankų. 

Tik suprasdamas ir žinodamas pagrindines galimas kom-
plikacijas, optimalaus gydymo planą pacientams po organų 
transplantacijos, slaugytojas gali kokybiškai organizuoti slau-
gos procesą netrukus po organų transplantacijos. Intensyvi 
slauga po organų transplantacijos – neginčijamai svarbi sėk-
mingo rezultato pasiekimo grandies detalė. Priklausomai nuo 

persodinamo organo, paciento būklės, recipientas po trans-
plantacijos intensyviosios terapijos skyriuje praleidžia nuo 
kelių dienų iki kelių ar net keliolikos savaičių. 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius (toliau –  
RITS) – tai ligoninės padalinys, kur gydomi kritinių būklių 
pacientai, kuriems būtinas nuolatinis gyvybinių funkcijų mo-
nitoravimas ir intensyvus gydymas. Čia gydomi sergantieji bet 
kuria sunkia liga, taip pat pacientai po sudėtingų pilvo organų 
operacijų, tarp jų ir po organų persodinimo operacijų. Rea-
nimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje naudojami mo-
dernūs šiuolaikiniai gydymo metodai: dirbtinė plaučių ven-
tiliacija (DPV) įvairiais režimais, vaistų ir tirpalų dozavimas 
tūrinėmis švirkštinėmis automatinėmis pompomis, visą parą 
atliekamos sudėtingos gydomosios ir diagnostinės procedūros 
bei intervencijos.

Individualizuotos slaugos pasiekiama taikant praktikoje 
slaugos proceso sampratą. Daugeliui slaugos modelių pa-
grindinis slaugos komponentas yra gyvybinės veiklos. Nors 
visos dvylika gyvybinių veiklų slaugai yra svarbios, tačiau ne 
visos jos yra svarbios visiems pacientams arba ne visą laiką 
konkrečiam asmeniui. Aptarsime slaugos procesą RITS pa-
cientams po organų persodinimo. Pagrindiniai slaugos veiks-
mai: monitoravimas, vaistų vartojimas, tvarsčių keitimas ir 
žaizdų priežiūra, drenų priežiūra, pragulų profilaktika.

Monitoravimas – nuolatinis, nepertraukiamas arba nusta-
tytais laiko intervalais įvairių gyvybinių funkcijų rodiklių ste-
bėjimas bei registravimas. Jis padidina pacientų saugumą, nes 
monitoriai nedelsiant signalizuoja apie paciento gyvybinių 
funkcijų sutrikimus. RITS atliekamas šių gyvybinių funkcijų 
rodiklių monitoravimas: kvėpavimo, hemodinamikos, tem-
peratūros. RITS standartinis monitoravimas vyksta nuolat. 
Kas 1–2 val. kraujo spaudimas, pulsas, kvėpavimo dažnis, 
temperatūra, deguonies saturacija fiksuojama paciento inten-
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syvaus stebėjimo lape. Jame taip pat pažymima apie sulašin-
tus tirpalus, suleistus vaistus bei išskirtus skysčius – šlapimą, 
skrandžio bei drenais ištekėjusį turinį.

Pacientams po organų transplantacijos RITS atliekami 
įvairūs laboratoriniai tyrimai, kuriuos paskiria gydytojas. 
Tai biocheminiai, klinikiniai bei mikrobiologiniai, šarmų ir 
rūgščių pusiausvyrai nustatyti kraujo tyrimai. Kraujo dujų 
bei šarmų ir rūgščių pusiausvyra kontroliuojama, kad būtų 
galima įvertinti metabolinę acidozę ir teikiamo medicininio 
gydymo poveikį. Itin svarbus imunosupresinių vaistų koncen-
tracijos nustatymas, kepenų fermentų, uždegiminių rodiklių, 
krešėjimo faktorių rodmenys, siekiant juos palyginti ir kon-
troliuoti gydymo proceso metu. Taip pat yra nuolat stebimas 
gliukozės kiekis kraujyje. 

Vaistų vartojimas RITS pirmomis paromis po operacijos 
dažniausiai atliekamas injekcijomis. Taip pasiekiamas greitas 
poveikis, tikslesnis dozavimas ir jų neveikia virškinimo fer-
mentai. Injekcijos atliekamos į veną, odą, paodį, raumenis. 
Pacientams po organų persodinimų dažniausiai naudojamos 
švirkštinės pompos, infuzomatai, dėl kurių vaistų dozavimas 
ir teikimas paskirstomas tolygiai visai parą. Priklausomai nuo 
paciento po transplantacijos būklės, po keleto parų dažnai 
skiriamas imunosupresinis gydymas per os (išgeriant tabletes). 

RITS slaugytojų pareiga yra ne tik laiku ir tiksliai vykdyti 
gydytojo paskyrimus. Slaugytojai turi mokėti tinkamai prižiū-
rėti drenus, žaizdas, vykdyti pragulų profilaktiką, nepriekaiš-
tingai atlikti centrinių ir periferinių venų, arterinių kateterių, 
maitinimo zondų, epidurinių kateterių, šlapimo takų katete-
rių, intubacinių ir tracheostominių vamzdelių priežiūrą. Vi-
sas slaugytojų darbas privalo būti labai tikslus ir atliekamas 
nepriekaištingai, laikantis aseptikos ir antiseptikos taisyklių. 

Drenų priežiūra – vienas svarbiausių slaugos veiksmų po 
organų persodinimo operacijų. Ant drenavimo angos aplink 
dreną reikia uždėti tvarstį, jis turi gana gerai uždengti odą 
toje vietoje, kur įvestas drenas. Keičiant tvarstį svarbu laikytis 
aseptikos taisyklių, kad neįvyktų egzogeninis žaizdos infekavi-
mas. Tvarstį reikia pakeisti anksčiau, nei jis permirksta, ir ma-
žiausiai kartą per parą. Svarbu stebėti sekretą ir dezinfekuoti 
odą aplink drenavimo angą.

Pragulų profilaktika turi būti vienas esminių slaugos tiks-
lų. Pirmas veiksmingų profilaktinių priemonių žingsnis – įver-
tinti pacientus, kuriems yra pragulų susidarymo pavojus. Tik 
nuo slaugytojo požiūrio į savo pareigas priklauso, ar pavyks 
išvengti pragulų susidarymo. Pacientų, negalinčių savarankiš-
kai judėti, padėtis keičiama kas 1–2 val. Specialūs čiužiniai 
yra puiki pagalbinė priemonė slaugant sunkius pacientus. Ne-
retai pasitaiko, kad po sudėtingų operacijų, tokių kaip orga-
nų transplantacija, pacientai, bijodami skausmo ar sujudinti 
drenus, vengia patys judėti. Priverstinai keisti paciento padėtį 
nėra išeitis. Geriausia bendromis jėgomis rasti patogią padėtį, 
reikia išaiškinti pacientui, kad tai – neatsiejama gydymo dalis. 
Bet kokia pragula yra vartai infekcijai, kuri ilgina gijimo laiką, 
sekina pacientą.

RITS gydomiems pacientams neretai reikalingas vienos ar 
kelių gyvybinių funkcijų palaikymas (kardiovaskulinės sis-
temos, kvėpavimo sistemos, inkstų funkcijos, metabolizmo). 

Kardiovaskulinės sistemos palaikymas apima: simpato-
mimetikų vartojimą, intraveninį skysčių kiekio sugrąžinimą, 
periferinio arterinio bei centrinio veninio kateterių naudoji-
mą, kardiopulmonarinį gaivinimą. Simpatomimetikai skiria-

mi palaikyti paciento širdies ir kraujagyslių funkcijoms. Tiks-
lesniam dozavimui ir nepertraukiamai infuzijai naudojamos 
švirkštinės pompos. Esant nestabiliai hemodinamikai naudo-
jamas „dvigubo siurbimo metodas“, kai užpildomi du pom-
pos švirkštai ir pasibaigus vienam iškart įsijungia kitas. Tai 
sumažina neigiamos hemodinamikos atsako pavojų. Būtinai 
turi būti įjungtas pavojaus signalas ir paciento monitoriuje, ir 
švirkštų pompoje. 

Intraveninio skysčių kiekio sugrąžinimas vyksta dėl pa-
tologinių būklių: kraujavimo, sepsio, vėmimo, viduriavimo, 
badavimo, ketoacidozės sumažėjus cirkuliuojančio kraujo 
tūriui. Kraujo tūrio sugrąžinimui naudojami intraveniniai 
tirpalai: gliukozė, kristaloidai (elektrolitų tirpalai), koloidai ir 
kraujo preparatai. Pacientams po transplantacijos tirpalai laši-
nami per infuzomatą, taip išvengiant per didelio ir per greito 
skysčių kiekio patekimo į organizmą. Lašinamus tirpalus ir jų 
greitį (ml/h) paskiria gydytojas. 

Periferiniu arteriniu kateteriu per arterinę kaniulę įvedus 
į stipininę, žasto ar šlaunies arterijas, tiesioginiu būdu matuo-
jamas arterinis kraujospūdis. Matavimo tikslumas priklauso 
nuo arterinės kaniulės funkcionavimo bei padėties. Ji neturi 
būti perlenkta, kaniulę reguliariai reikia praplauti heparini-
zuotu tirpalu. Atliekant arterinės kaniulės įvedimo vietos per-
rišimą, ypač svarbu nedislokuoti ir neištraukti jos. Taip pat 
laikytis septikos ir antiseptikos taisyklių.

RITS pacientams po organų transplantacijų skysčių bei 
medikamentų infuzijai naudojami centrinės venos (v. subcla-
via, v. jugularis) kateteriai dažniausiai esti dviejų spindžių. 
Negalima atlikti papildomų vaistų injekcijų į tą intraveninį 
kateterį (ar jo kanalą), kuriuo infuzuojami simpatomimetikai 
(dopaminas, adrenalinas) arba nitratai (nitroglicerinas, nani-
prusas), nes tai stipriai išbalansuoja hemodinamiką ir širdies 
darbą. Papildomų medikamentų injekcijoms turi būti skirtas 
atskiras kateteris arba jo kanalas. Centrinio veninio spaudimo 
monitoravimas leidžia diagnozuoti hipovolemiją. Intravas-
kulinių kateterių infekcija yra viena pirminių sepsio šaltinių 
RITS. Kateterio kolonizacija yra rizikos faktorius, su tuo su-
sijusios bakteremijos ar sepsis. Tačiau kateterio kolonizacija 
nebūtinai turi sukelti bakteremiją arba sepsį. Tai ištinka maž-
daug tik 20 proc. atvejų. Kateterinis sepsis arba kateterinis 
sepsinis šokas įtariamas, kai yra klinikiniai sepsio ar sepsinio 
šoko simptomai ir nėra kito aiškaus infekcijos židinio. Katete-
rinis sepsis padidina mirštamumą maždaug 10 proc. Periferi-
nių venų kateterio, centrinių venų kateterio įvedimo procedū-
ra atliekama visiškos aseptikos sąlygomis. Kateterio įvedimo 
vietą palankiau dengti permatomu, pusiau laidžiu poliuretano 
tvarsčiu. Jie yra labai patogūs, nes galima apžiūrėti įvedimo 
vietą nekeičiant tvarsčio. Keičiant tvarsčius, būtina apžiūrėti 
punkcijų vietą, siekiant laiku pastebėti infekcijos požymius. 
Ilgalaikis intravaskulinių kateterių buvimas didina infekcijos 
riziką, todėl manoma, kad būtų tikslinga juos keisti kas 9–10 
dienų, net neįtariant infekcijos.

RITS pacientams išsivysto įvairios kritinės būklės, kaip an-
tai: ūmus kvėpavimo nepakankamumas, koma, šokas ir kt., 
dėl kurių sutrinka sąmonė, gali sutrikti kraujotaka ir kvėpavi-
mas ar ištikti klinikinė mirtis. Tuomet taikomos kardiopul-
monarinis gaivinimas ir šio gaivinimo priemonės. 

Kvėpavimo sistemos palaikymas apima mechaninę ven-
tiliaciją ir oksigenoterapiją, plaučių kvėpavimo funkcijos su-
grąžinimą. Daugeliu medicininių bei patofiziologinių būsenų 
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atvejų pacientui ilgesnį ar trumpesnį laiką reikalingas gydy-
mas dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatu. DPV atlie-
kama per intubacinį ar tracheostominį vamzdelį. Slaugytojo 
pareiga – paruošti aparatą: patikrinti hermetiškumą, įsitikinti, 
kad nesigirdi šalutinių garsų, aparatas prijungtas prie deguo-
nies šaltinio. Šiuolaikiniai DPV aparatai leidžia taikyti įvai-
rius ventiliacijos režimus, atsižvelgiant į spontaninio kvėpa-
vimo efektyvumą. Režimą parenka gydytojas, bet slaugytojas 
privalo suprasti, ką mato aparato monitoriuje. DPV aparatas 
gali aliarmuoti dėl atsiradusio pasipriešinimo, kurį gali sukel-
ti bundantis ir kvėpuoti pradėjęs pacientas ar intubaciniame 
vamzdelyje susikaupęs sekretas. Pacientams, kuriems taikoma 
DPV, būtina užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą, t. y. 
reguliariai išsiurbti burnoje ir intubaciniame vamzdelyje su-
sikaupusį sekretą. Mažiausiai du kartus per parą atliekama 
burnos higiena, patikrinamas intubacinio ir tracheostominio 
vamzdelio manžetės slėgis. Visi veiksmai fiksuojami RITS ste-
bėjimo lape. Po ekstubacijos pacientui reikalingas deguonis, 
kurį turėtų gauti nuolat, kol yra paskirtas gydytojo. 

Dažniausios plaučių komplikacijos RITS yra atelektazė ir 
pneumonija. Jos gali išsivystyti veikiant daugeliui veiksnių. 
Ventiliacinė pneumonija – ypač aktuali sveikatos problema. 
Mirtingumas nuo ventiliacinės pneumonijos išlieka didelis ir 
svyruoja nuo 30 iki 60 proc. Tai viena labiausiai paplitusių 
intensyviosios terapijos skyriuose įgytų infekcijų, nes dažniau-
siai šiuose skyriuose naudojamas invazinio gydymo metodas 
yra dirbtinė plaučių ventiliacija. Ventiliacinė pneumonija yra 
dažniausiai mirtimi besibaigianti infekcinė liga, įgyta ligoni-
nėje. Dėl jos gerokai pailgėja hospitalizavimo trukmė ir išauga 
gydymo kaina. Gydant šią infekciją, padidėja rizika vystytis 
mikroorganizmų atsparumui medikamentams. 

Svarbu kiek galima anksčiau pradėti krūtinės ląstos fiziote-
rapiją, siekiant išvengti plaučių infekcijos ir pagerinti plaučių 
funkciją. RITS plaučių mankštai naudojamas nepatentuotas 
metodas su lašinės vamzdeliu ir tirpalo buteliuku. Ligonis mo-
komas pūsti orą  vamzdeliu į buteliuką. Tokiu būdu atliekama 
krūtinės ląstos fizioterapija. Svarbu paaiškinti ligoniui ankstyvo 
judėjimo ir kvėpavimo pratimų svarbą. Slaugytojų vaidmuo, 
atliekant plaučių komplikacijų prevenciją, yra neginčijamai 
svarbus, nes nuolatinis skatinimas ir aktyvi plaučių mankšta 
leidžia pasiekti norimo rezultato bei išvengti komplikacijų.

Inkstų funkcijos palaikymas RITS apima diurezės ma-
tavimą ir pakaitinę inkstų terapiją. Diurezės matavimas pa-
cientams po organų transplantacijų yra svarbus stebint šla-
pimo gamybą. Šlapimo gamybos pakitimai duoda svarbios 
informacijos apie metabolinius procesus organizme. Siekiant 
užtikrinti tikslų diurezės matavimą, pacientams įvedami šla-
pimo pūslės kateteriai. Diurezei sumažėjus informuojamas 
gydytojas. Šlapimo kiekis gali sumažėti ir dėl užsikimšusio 
ar persilenkusio šlapimo kateterio. Patikrinti ir pastebėti, kad 
taip atsitiko – svarbi slaugytojo atsakomybė. Šalinant  Folio 
kateterį svarbu ištraukti visą skystį iš fiksuojančio balionėlio, 
kad būtų išvengta šlaplės gleivinės traumos, o siekiant išvengti 
šlapimo takų infekcijų, šlapimo takų kateteris turi būti įstato-
mas laikantis sterilumo taisyklių.

Pakaitinė inkstų terapija RITS atliekama taikant hemo-
dializės ar hemofiltracijos procedūras. Jos taikomos skysčio 
ir šlakų pertekliui šalinti, taip pat kaip pagalbinė priemonė 
septiniam šokui gydyti, uždegiminiams toksinams pašalinti. 
Hemofiltracija dažniausiai taikoma nestabilios hemodinami-

kos, kritinių būklių pacientams.
Metabolizmo palaikymas. Sunkių operacijų, sunkių būk-

lių ir susirgimų metu greitai išeikvojamos organizmo maisto 
medžiagų atsargos, nes organizme padidėja energijos poreikis. 
Tokiu atveju gali vystytis gyvybiškai svarbių organų funkciniai 
sutrikimai, todėl ypač svarbu laiku pradėti pacientų maitini-
mą. RITS taikomas enterinis, parenterinis ar kombinuotas 
maitinimas. 

Enterinė mityba (EM) – tai maistinių mišinių (pvz., Nu-
tricomp, Nutrison, Fresubin) infuzija per zondą arba opera-
cijos metu padarytą stomą į skrandį ar plonąją žarną. Tokiam 
maitinimui naudojamos enterinės mitybos pompos (Flocare, 
Kangaroo), kurios užtikrina tolygų ir saugų mišinio patekimą 
į virškinimo traktą. Slaugytojas privalo rūpintis tokio ligonio 
saugumu: galvūgalis turi būti pakeltas 45° kampu, būtina sek-
ti liekamąjį skrandžio turinį ligonį zonduojant praėjus 3 val. 
nuo maitinimo pradžios, ir toliau 2–3 kartus per parą. Reikia 
stebėti, ar ligonio nepykina, nepučia pilvo, ar jis neviduriuoja. 
Svarbi zondų priežiūra. Reikia tikrinti zondų lokalizaciją, juos 
periodiškai praplauti šiltu vandeniu, kad neužsikimštų. Ski-
riant EM kritinės būklės ligoniams, norint įvertinti EM efek-
tyvumą, išvengti komplikacijų, slaugytojas ypač atidžiai privalo 
stebėti ligonio organizmo funkcionavimo parametrus – klini-
kinę būklę, svorį, hidratacijos laipsnį, svarbiausių elektrolitų, 
mikroelementų kiekį kraujo serume ir kt.

Parenterinė mityba (PM) – tai baltymų (10 % Amino-
plasmal), riebalų (20 % Lipofundin) ir angliavandenių (10 %,  
20 % gliukozė su insulinu) infuzijos į veną. Tokia mityba paci-
entą aprūpina visomis organizmui reikalingomis organinėmis 
medžiagomis. Ypač patogi yra parenterinės mitybos infuzija 
„All in one“ – visi tirpalai lašinami per vieną lašinę, tokiu būdu 
tirpalas tolygiai paskirstomas ir  išvengiama papildomų kom-
plikacijų. Į „All in one“ sistemą dedami elektrolitai (10 % KCl,  
10 % NaCl, 25 % Mg sulfato), vitaminai Vitalipid, Soluvit. 
Visa tai lašinama per infuzomatą, kuris užprogramuojamas 
24 valandoms. Pagrindinės sąlygos, kurių turi laikytis slaugy-
tojas: aseptika ir antiseptika, kateteris skirtas tik maitinimui, 
dozavimas, pastovus kiekis bei monitoravimas.

Atsiradus naujoms medicinos technologijoms, vis daugiau 
gydymo ir diagnostikos metodų galima atlikti RITS, netrans-
portuojant pacientų į kitus ligoninės diagnostikos skyrius. 
RITS atliekamos šios specifinės intervencijos: rentgeno nuo-
traukos, endoskopijos, echoskopijos, laboratoriniai tyrimai, 
nedidelės apimties chirurginės intervencijos, fizioterapijos 
procedūros. Specifinės intervencijos RITS lengvina operatyvų 
reagavimą į paciento būklės blogėjimą ar gerėjimą, pagerina 
gydymo rezultatus.

Kalbant apie pacientus po transplantacijų, svarbu paminė-
ti, kad jų gydymosi trukmė, taikomi gydymo metodai būna 
itin skirtingi. Pacientai po inkstų transplantacijų RITS neretai 
praleidžia vos 1–2 paras, dažniausiai atvyksta jau ekstubuoti 
operacinėje, ir jų slauga, priežiūra, slaugos problemos gero-
kai skiriasi nuo pacientų po kasos ir inksto transplantacijų ar 
kepenų transplantacijų. Pastarieji neretai būna ventiliuojami 
DPV ilgesnį laiką, dažniau esti nestabilios hemodinamikos, 
jiems taikoma sudėtingesnis gydymas ir procedūros. Taip pat 
pacientai po kepenų transplantacijų RITS išbūna iki pirminės 
reabilitacijos etapo. Čia slaugytojai ir kineziterapeutai pratina, 
moko mankštintis lovoje, sėdėti nuleistomis kojomis, stotis, 
žengti pirmuosius žingsnius. Dažniausiai iki iškeliant į skyrių 

Slaugymo praktika  
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Juozas Prušinskas 
Navikų profilaktikos centras „Apgamas“ 

Navikai odoje ir gleivinėse 
3 tema. Odos vėžys, jo formos, požymiai ir gydymo galimybės

Oda – didžiausias žmogaus organas, kuris apsaugo vidaus 
organus nuo mechaninių pažeidimų, nuo ultravioletinių sau-
lės spindulių poveikio, nuo nudegimų. Oda palaiko normalią 
kūno temperatūrą, o su prakaitu pašalina iš organizmo nereika-
lingas medžiagas. Odą sudaro du sluoksniai. Paviršinis sluoks-
nis – epidermis – sudarytas iš daugiasluoksnio plokščiojo epite-
lio ląstelių. Paviršinis jo sluoksnis nuolat nusitrina ir atsinaujina 
iš bazinių epitelinių ląstelių. Epidermyje yra melanocitų, kurie 
gamina melaniną. Melaninas – odos pigmentas, nuo kurio pri-
klauso odos atspalvis, spalva bei odos įdegimas saulėje. Apgamų 
atsiranda dėl didžiulės melanocitų sankaupos odoje. Iš melano-
citų išsivystęs piktybinis navikas vadinamas melanoma.

Plaukas

Riebalai

Plauko svogūnėlis
Riebalai

Prakaito liauka

Nervai

Melanocitai

Kraujagyslės

Derma

Epidermis

Po epidermiu žemiau esantis sluoksnis vadinamas derma.
Yra dvi pagrindinės odos vėžio formos. Iš bazinių epite-

linių ląstelių išsivystęs piktybinis navikas vadinamas bazoce-
liuliniu vėžiu arba bazalioma. Bazalioma auga lėtai, į kitus 
kūno organus metastazuoja ypač retai, palyginti nesunkiai 
įveikiama. Visgi, jeigu nesiimama priemonų, ilgainiui baza-
lioma plinta gilyn į odą ir į gretutinius audinius.

Iš epidermio plokščiųjų epitelio ląstelių išsivystęs vėžys va-
dinamas plokščialąsteliniu odos vėžiu. Plokščialąstelinis odos 
vėžys yra agresyvesnis. Retai, bet gali išplisti ir metastazuoti į 
limfmazgius bei kitus organus ar pasikartoti toje pačioje vie-
toje, nors ir buvo sunaikintas.

Slaugymo praktika  

šie pacientai šalia parenterinės, enterinės mitybos pradeda val-
gyti maistą jiems paskirta dieta ir režimu.

Apibendrinant, kuo ypatinga transplantuotų pacientų 
slauga RITS, pažymimi šie faktai: 

• prie transplantuoto paciento nuolat būna atskiras slaugy-
tojas;

• nepriekaištinga aseptika ir antiseptika;
• vyksta maksimalus transplantuotų pacientų monitoravimas;
• stebėjimų lape kas dvi valandas ar dažniau fiksuojami 

monitorių rodmenys;

• stebėjimų lape surašomas tikslus skysčių suvartojimas ir 
pašalinimas;

• stebėjimų lape žymimas konsultacijų, atliktų procedūrų 
laikas;

• atjungtas nuo DPV pacientas mokomas ir skatinamas 
atlikti plaučių fizioterapiją;

• būklei leidžiant, RITS atliekama pirminė paciento reabi-
litacija.

Odos vėžio simptomai. Odos vėžys gali vystytis bet ku-
rioje kūno vietoje. Pastebima, kad dažniausiai atsiranda kūno 
srityse, kurios labiausiai veikiamos saulės spindulių, pvz., ant 
veido, kaklo. Ir bazalioma, ir plokščiųjų epitelinių ląstelių vė-
žys gali būti įvairiausių formų: rausvas, kietas, nedidelis virš 
odos iškilęs mazgelis, balzgana apvali ar ovalo formos plokš-
telė, 1–2 mm pakilusi virš odos lygio, nedidelė opelė ar nedi-
delis paraudęs odos lopinėlis šiurkščiu, pleiskanojančiu pavir-
šiumi. Išvardyti odos dariniai gali kraujuoti ar turėti „plutelę“. 
Jie atrodo taip, tarsi tuoj turėtų užgyti, užsitraukti, bet visgi 
neužgyja. Dažniausiai darinukai neskausmingi, bet pamažu 
didėja. Karpos pavidalo plokščiųjų ląstelių vėžį galima aptikti 
netikėčiausiose vietose, pvz., plaštakų išoriniame paviršiuje ar 
blauzdų srityje. Jeigu neįprasti odos pakitimai nedingsta per 
mėnesį, būtina kreiptis į gydytoją. 

Yra daugybė nevėžinių odos ligų, kurios taip pat pasireiškia 
mazgeliais, pakilimais, opelėmis, karpomis ir pan. Šie odos 
pakitimai atsiranda dėl įvairiausių kitų priežasčių nei vėžys, 
ypač vyresnio amžiaus žmonėms. Ne vėžinius odos darinius 
galima pašalinti dėl kosmetinių priežasčių, o jeigu būtų nusta-
tytas odos vėžys, tuomet būtų pradėta gydyti laiku. 

Odos vėžiu dažniau serga senyvo amžiaus žmonės. Tai su-
siję su tuo, kad ilgėja žmonių gyvenimo trukmė ir daugėja 
senyvo amžiaus žmonių, kurie pernelyg neatsakingai ar iš ne-
žinojimo neatsakingai degindavosi saulėje, kai buvo jaunesni. 
Moterys serga dažniau nei vyrai. Lietuvoje kasmet nustatoma 
apie 1800 naujų odos vėžio atvejų. Iš jų du trečdaliai mote-
rims. Atsiradęs navikas odoje greitai pastebimas ir apčiuopia-
mas. Didžioji dalis pacientų nedelsdami kreipiasi į gydytoją. 
Užleisto odos vėžio pasitaiko tik pavieniai atvejai, o 80 proc. 
besikreipusiųjų nustatomas pirmos stadijos ir 16 proc. antros 
stadijos odos vėžys. Tai reiškia, kad beveik visi pacientai, ku-
riems išsivystė odos vėžys, turi būti visiškai pagydomi.

Bazoceliulinio odos vėžio yra daug daugiau nei plokščia-
ląstelinio. Bazoceliulinis odos vėžys sudaro 80 proc. visų odos 
vėžio atvejų, o plokščialąstelinis 20 proc.
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Kartais vienu metu nustatomas ne vienas, o keli odos vėžio 
židiniai įvairiose kūno vietose. Pasitaiko, kad pacientui, kuris 
anksčiau sirgo odos vėžiu ir buvo nuo jo išgydytas, po kurio 
laiko atsiranda naujas odos vėžio židinys.

Odos vėžio sukėlėjai. Pagrindinė odos vėžio priežastis – 
ultravioletinių saulės spindulių poveikis odai. Šviesios odos 
žmogus, kurio oda nuo saulės parausta greičiau nei kitiems 
ar joje atsiranda strazdanų, turi didesnę riziką susirgti odos 
vėžiu. Literatūros šaltiniuose randama, kad reguliarus degini-
masis soliariumuose taip pat gali padidinti riziką susirgti odos 
vėžiu. Daugeliui žmonių pagrindinis tikslas – gražiai įdegti. 
Klaidinga nuostata, kad ryškus įdegimas saulėje – sveikatos 
ir grožio požymis. Vaikai ypač pernelyg daug išbūna saulė-
je. Literatūros šaltinių duomenimis, apskaičiuota, kad net 
tris ketvirtadalius visos ultravioletinių spindulių dozės žmo-
nės gauna iki 20 metų amžiaus. Manoma, kad dėl pernelyg 
ilgo laiko praleisto saulėje, yra didelė tikimybė, kad sulaukus 
vyresnio amžiaus šiems žmonėms gali išsivystyti odos vėžys. 
Tamsiaodžiai žmonės gerokai rečiau suserga odos vėžiu, nes 
gausus pigmento melanino kiekis epidermyje apsaugo jų odą 
nuo per didelio neigiamo saulės poveikio.

Kiti veiksniai, turintys įtakos odos vėžio išsivystymui, re-
tesni. Kenksminga yra pernelyg ilgas chemikalų (akmens an-
glies dervos, suodžių, deguto, asfalto, parafino, plaukų dažų, 
arseno, skystų degalų derinių), naudojamų pramonėje, povei-
kis žmogui. Minimalus minėtų produktų kiekis buityje netu-
rėtų sukelti vėžio.

Vėžio diagnostika. Specialistas apžiūri odos pakitimus, 
spręsdamas, ar tai galėtų būti odos navikas. Ypač vertingos 
informacijos suteikia odos darinių apžiūra dermatoskopu, 

Kirpimo	linija

Kirpimo	linija

Nuotolinio mokymo „Navikai odoje ir gleivinėse“
3 temos  „Odos vėžys, jo formos, požymiai ir gydymo galimybės“

Klau s ima i

1. Odos vėžys gali būti:
 a) tik plaštakose
 b) tik blauzdose
 c) tik ant veido ir kaklo
    d) visuose išvardytuose variantuose

2. Kokie yra odos vėžio gydymo būdai? 
 a) tik chirurginis gydymas
 b) tik gydymas lazeriu
 c) tik krioterapija (gydymas azotu)
 d) tik fotodinaminė terapija
 e) tik radioterapija 
 f ) tik chemoterapija 
 g) visi išvardyti būdai

Dėmesio! Teisingo atsakymo raidę (raides) apveskite raudonos spalvos tušinuku.

3. Kas yra krioterapija?
 a) gydymas šiluma
    b) gydymas šalčiu
    c) abu išvardyti variantai

4. Pažymėkite odos vietą, kurioje gaminasi melani-
nas (medžiaga, nuo kurios priklauso odos atspal-
vis ir įdegis saulėje)
a) epidermis
b) derma
c) riebalai

Nuotolinis mokymas

prietaisu, kuris labai padidina apžiūrimo objekto vaizdą. Ta-
čiau, ar tai gerybinis darinys, ar kurios nors rūšies odos vėžys, 
nustatoma tik naviko ląsteles ištyrus mikroskopu. Tam reikia 
paimti naviko ląstelių nuograndų ir atlikti jų citologinį tyrimą 
mikroskopu. Nuograndų paėmimas – greita, neskausminga ir 
paprasta procedūra. Jos metu gydytojas keliais brūkštelėjimais 
pagrando odos naviką, gautą medžiagą paskleidžia ant sti-
kliuko ir nusiunčia į laboratoriją ištirti. Bazinių ląstelių vėžys 
beveik niekada neišplinta, todėl greičiausiai daugiau tyrimų 
nebereikės. Plokščiųjų ląstelių vėžys kartais, nors ir retai, iš-
plinta. Apžiūros metu gydytojas apčiuopdamas patikrina, ar 
nėra padidėję šalia naviko esantys limfmazgiai. Jeigu navikas 
atsirado prieš kelerius metus, didėdamas apėmė nemažą odos 
plotą, reikia įsitikinti, ar liga neišplito plačiau, nei matoma 
iš išorės. Tam prireiks atlikti papildomų tyrimų. Šių tyrimų 
rezultatai parodys, ar nėra metastazių kituose organuose.

Odos vėžio gydymas. Daugiau kaip 90 proc. pacientų, 
kuriems diagnozuojamas bazinių ar plokščiųjų ląstelių vėžys, 
yra visiškai pagydomi. Pacientai, sergantys odos vėžiu, gydo-
mi nevienodai, nes kiekvieno paciento navikas skiriasi dydžiu, 
forma, vieta, kurioje atsirado, įsiskverbimo į odą gyliu, išpli-
timu į kitas kūno sritis. Pacientai taip pat skiriasi amžiumi ir 
bendra sveikatos būkle.

Chirurginis. Vienas iš odos vėžio gydymo būdų – chirur-
ginis. Navikas pašalinamas kartu su jį supančia sveikai atro-
dančia odos dalimi, kad neliktų nė vienos navikinės ląstelės. 
Jeigu navikas didesnis, žaizdą tenka uždengti odos lopu, pa-
imtu iš kitos kūno vietos, t. y. atlikti odos persodinimą.

Limfmazgių šalinimas. Limfmazgių šalinimas atlieka-
mas, kai nustatomas plokščiųjų ląstelių odos vėžys, išplitęs į 
artimuosius limfmazgius. Tokiu būdu užkertamas kelias plisti 
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ligai. Tokia operacija vadinama limfadenektomija. Pašalinus 
kirkšnies ar pažasties limfmazgius, galūnė gali pradėti tinti. 
Tai vadinama limfadema. Jeigu galūnė tinsta, dažniausiai re-
komenduojama gydomasis limfodrenažinis masažas bei gydo-
moji gimnastika.

Krioterapija (gydymas šalčiu). Kai navikas mažas ir pa-
viršinis, dažnai jį įmanoma pašalinti pasitelkus krioterapiją. 
Ant naviko užpurškiama skysto azoto, kuris jį nušaldo. Pro-
cedūra šiek tiek nemaloni dėl šalčio, todėl atliekama vietinės 
nejautros sąlygomis. Po procedūros susiformuoja šašelis. Po 
mėnesio šašelis nukrenta ir užauga nauja, švelni, sveika odelė. 
Navikas išnyksta. Gali likti nedidelis baltos spalvos randelis. 
Kartais, kad navikas visiškai išnyktų, reikia daugiau nei vienos 
gydymo šalčiu procedūros.

Gydymas lazeriu. Gydymas lazeriu taikomas gana dažnai. 
Lazeriu šalinami nedideli navikai. Procedūra nesutrikdo ben-
dros sveikatos būklės, į namus galima eiti tuoj po procedūros. 
Veikiamas lazerio navikas dingsta. Užsideda rusvas šašelis. Kai 
jis nukrenta, audiniai sugyja, oda atsinaujina.

Fotodinaminė terapija (FDT). Naudojant šį metodą į 
veną suleidžiama šviesai jautrių medžiagų hemoporfirinų. 
Šios medžiagos turi savybę kauptis navikiniame audinyje. Kai 
jų prisikaupia odos vėžio ląstelėse, jos tampa labai jautrios 
šviesai. Navikas apšviečiamas lazerio šviesa, vėžinėse ląstelėse 
prasideda fotocheminės reakcijos, kurios sukelia vėžinių ląs-
telių žūtį.

Radioterapija (gydymas spinduliais). Tai efektyvus ba-
zoceliulinio ir plokščialąstelinio odos vėžio gydymo metodas. 
Šis metodas leidžia pasiekti vėžį tose vietose, kuriose būtų 
sunku operuoti, ar tais avejais, kai operacijos gali sudarkyti 
veidą. Odos vėžio navikams gydyti naudojama didesnės ar 

mažesnės energijos jonizuojančioji spinduliuotė (rentgeno, 
gama ir kt.). Dėl spinduliuotės poveikio žūva piktybinės ląste-
lės ir navikas sunaikinamas. Mažų matmenų ir negilūs navikai 
išgydomi apšvitinus juos nedidelio skvarbumo jonizuojančią-
ja spinduliuote, kurią skleidžia trumpažidininės rentgeno-
terapijos aparatas. Didesni ir giliai į odą ar į gilesnius kūno 
sluoksnius įsiskverbę odos vėžio navikai gydomi apšvitinant 
juos skvarbesne jonizuojančiąja spinduliuote. Gydymas joni-
zuojančiąja spinduliuote gali būti taikomas ambulatorinėmis 
ir (ar) stacionaro sąlygomis. Pacientai radioterapiją toleruoja 
gana lengvai. Gydoma vieta po švitinimo parausta. Pacientas 
toje vietoje gali jausti lengvą perštėjimą, niežulį. Įprastai gy-
dytojas skiria tepalą, kuriuo tepama švitinimo vieta, pacientas 
pasijunta geriau. Švitinama vieta pradeda šlapiuoti, sekretas 
sudžiūva ir užsideda šašas, kuris laikosi apie mėnesį. Ilgai-
niui švitintos srities odos spalva pasidaro tokia kaip ir visos 
odos. Kartais oda lieka balzgana. Jeigu radioterapija taikoma 
plaukuotoje kūno vietoje, nuo tos vietos, kuri buvo paveikta 
jonizuojančiąja spinduliuote, gali nuslinkti plaukai. Nuslinkę 
plaukai atauga praėjus 6–12 mėnesių po gydymo, priklauso-
mai nuo to, kokios radioterapijos dozės buvo taikytos. Ra-
dioterapija nepadaro žmogaus radioaktyvaus, todėl gydymo 
metu nesibaiminant galima bendrauti su suaugusiais žmonė-
mis ir su vaikais.

Chemoterapija – vietinis gydymas priešvėžiniais vaistais, 
kurie naikina vėžines ląsteles. Tačiau kaip savarankiškas siste-
minis odos gydymo metodas chemoterapija neskiriama. Che-
moterapija gali būti skiriama išplitusiam, metastazavusiam 
odos vėžiui gydyti.
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Pasitikrinkite, ar teisingai užrašėte savo mokymo dalyvio (ID) numerį. 
Atsakymus su įrašytais ID siųskite į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą 

 iki 2015 m. gruodžio 5 d. adresu: Nuotolinės studijos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centras, Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius. Atsakymų išsiuntimo data tikrinama pagal pašto spaudą. 

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei 2015 m. gruodžio 5 d., nebus tikrinami. 
Jeigu atsakymus Jums patogiau patiems atnešti į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų  

kompetencijų centrą, prašome juos palikti sekretoriate (II a.). 
SVARBU! Visi nuotolinio mokymo dalyviai siųsdami atsakymą kortelėje privalo

nurodytoje vietoje priklijuoti Navikų profilaktikos centro „Apgamas“ logotipą. Jį rasite žurnalo 3-iame viršelyje.  
Jį iškirpkite ir priklijuokite nurodytoje vietoje. Be šio logotipo Jūsų atsakymai negalios!

Logotipo 
vieta



DermaPlast® kelioninis pirmosios pagalbos rinkinys 
laisvalaikiui	–	sportuojant	ar	keliaujant;	pagamintas	iš	tvirto	
audinio;	 lengvai	 pritvirtinamas	 Velcro	 lipdukais;	 priekinė	
kišenė	su	užtrauktuku,	kiekviena	medžiaga		atskirai	supakuota.

Turinys: 
1	Žirklės
1	Pincetas
1	Lipnus	pleistras	1,25	cm	x	5	m	
1	Standartinis	tvarstis	80	x	100	mm	
1	Fiksuojantis		tvarstis	6	cm	x	4	m	
1	Fiksuojantis		tvarstis	8	cm	x	4	m	
8	Pleistrai		10	x	6	cm	
8	Pleistrai	dviejų	dydžių	
2	Žaizdų	tvarsčiai		7,5	x	7,5	cm	
1	Gelio	tvarstis		5	x	7,5	cm	
2	Valomosios	servetėlės
4	Vienkartinės	pirštinės	
1	Pirmosios	pagalbos	antklodė

Gamintojas: PAUL HARTMANN AG

Dėmesio, sveikatos priežiūros specialistai bei visi žurnalo 
„Slauga. Mokslas ir praktika“ skaitytojai!

Jūsų žinios – mūsų dovana

2015	m.	gruodžio–2016	m.	sausio	mėn.	žurnalo	
„Slauga.	Mokslas	ir	praktika“	numeriuose	bus	spausdinami	du	

straipsniai	apie	akių	ir	odos	problemas.	2016	m.	vasario	mėn.	numeryje	
(Nr.	2)	paskelbsime	klausimus,	į	kuriuos	nesunkiai	atsakysite	perskaitę	abu	šiuos	
straipsnius.	Penkiems	laimingiesiems,	teisingai	atsakiusiems	į	pateiktus	klausimus,	
bus	padovanoti	vertingi	ir	praktiški	pirmosios	pagalbos	rinkiniai.	Be	šio	rinkinio,	

laimėtojų	laukia	ir	maloni	staigmena.	Laimėtojai	paaiškės	burtų	keliu.	

Nepamirškite užsiprenumeruoti žurnalą ir dalyvauti paskelbtame žaidime-loterijoje.




